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ALTERAÇÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão dos Assuntos Económicos e 

Monetários, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes alterações: 

 

Alteração  1 

Proposta de diretiva 

Citação 2-A (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Tendo em conta a Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, 

designadamente no que se refere ao 

direito à proteção de dados pessoais e à 

liberdade de empresa, 

Alteração  2 

Proposta de diretiva 

Considerando 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

(1) O desafio representado pela elisão 

fiscal transfronteiras, pelo planeamento 

fiscal agressivo e pela concorrência fiscal 

prejudicial aumentou consideravelmente e 

tornou-se um dos principais motivos de 

preocupação na União e a nível mundial. A 

erosão da matéria coletável está a reduzir 

consideravelmente as receitas fiscais 

nacionais, o que impede os 

Estados-Membros de aplicarem políticas 

fiscais favoráveis ao crescimento. Os 

acordos respeitantes a estruturas de cariz 

fiscal conduzem, nomeadamente, a um 

baixo nível de tributação de montantes de 

rendimentos artificialmente elevados no 

país que aprova o acordo prévio e podem 

levar a que montantes de rendimentos 

artificialmente baixos sejam tributados em 

quaisquer outros países envolvidos. Uma 

maior transparência é, por conseguinte, 

(1) O desafio representado pela elisão 

fiscal transfronteiras, pelo planeamento 

fiscal agressivo e pelas práticas fiscais 

prejudiciais aumentou consideravelmente e 

tornou-se um dos principais motivos de 

preocupação na União e a nível mundial. A 

erosão da matéria coletável está a reduzir 

consideravelmente as receitas fiscais 

nacionais, o que impede os 

Estados-Membros de aplicarem políticas 

fiscais favoráveis ao crescimento. 

Contudo, alguns acordos respeitantes a 

estruturas de cariz fiscal conduziram a um 

baixo nível de tributação de montantes de 

rendimentos artificialmente elevados no 

país que emite, altera ou revê o acordo 

prévio e levaram a que montantes de 

rendimentos artificialmente baixos fossem 

tributados em quaisquer outros países 

envolvidos. Uma maior transparência e a 
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necessária e urgente. Para tal, é preciso 

reforçar as ferramentas e os mecanismos 

criados pela Diretiva 2011/16/UE do 

Conselho13. 

adoção de medidas a nível da UE são, por 

conseguinte, necessárias e urgentes. Os 

modelos de elisão fiscal ilegítima devem 

ser abolidos. Para tal, é preciso reforçar as 

ferramentas e os mecanismos criados pela 

Diretiva 2011/16/UE do Conselho13. 

________________ ________________ 

13 Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 

de fevereiro de 2011, relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade e 

que revoga a Diretiva 77/799/CEE (JO L 

64 de 11.3.2011, p. 1). 

 

13 Diretiva 2011/16/UE do Conselho, de 15 

de fevereiro de 2011, relativa à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade e 

que revoga a Diretiva 77/799/CEE (JO L 

64 de 11.3.2011, p. 1). 

 

Alteração  3 

Proposta de diretiva 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) O Conselho Europeu, nas suas 

conclusões de 18 de dezembro de 2014, 

sublinhou a necessidade urgente de 

desenvolver esforços na luta contra a elisão 

fiscal e o planeamento fiscal agressivo, 

tanto a nível global como a nível da União. 

Salientando a importância da transparência, 

o Conselho Europeu congratulou-se com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta sobre a troca automática de 

informações relativas a acordos fiscais 

prévios na União. 

(2) O Conselho Europeu, nas suas 

conclusões de 18 de dezembro de 2014, 

sublinhou a necessidade urgente de 

desenvolver esforços na luta contra a elisão 

fiscal e o planeamento fiscal agressivo, 

tanto a nível global como a nível europeu. 

Salientando a importância da transparência, 

o Conselho Europeu congratulou-se com a 

intenção da Comissão de apresentar uma 

proposta sobre a troca automática de 

informações relativas a acordos fiscais 

prévios na União. 

 

Alteração  4 

Proposta de diretiva 

Considerando 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

(3) A Diretiva 2011/16/UE prevê a 

obrigatoriedade da troca espontânea de 

informações entre Estados-Membros em 

cinco casos específicos e dentro de 

determinados prazos. A troca espontânea 

(3) A Diretiva 2011/16/UE prevê a 

obrigatoriedade da troca espontânea de 

informações entre Estados-Membros em 

cinco casos específicos e dentro de 

determinados prazos e clarifica que os 
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de informações nos casos em que a 

autoridade competente de um Estado-

Membro tem razões para presumir que 

existe uma perda de receitas fiscais noutro 

Estado-Membro já se aplica a um acordo 

fiscal prévio que um Estado-Membro 

aceite no que respeita a um contribuinte 

específico em relação à interpretação ou à 

aplicação de disposições fiscais no futuro e 

que tenha uma dimensão transfronteiras. 

Estados-Membros não podem efetuar 

investigações indiscriminadas nem pedir 

informações de utilidade duvidosa para a 

situação tributária de determinado 

contribuinte. A troca espontânea de 

informações nos casos em que a autoridade 

competente de um Estado-Membro tem 

razões para presumir que existe uma perda 

de receitas fiscais noutro Estado-Membro 

já se aplica a um acordo fiscal prévio que 

um Estado-Membro aceite no que respeita 

a um contribuinte específico em relação à 

interpretação ou à aplicação de disposições 

fiscais no futuro e que tenha uma dimensão 

transfronteiras. 

 

Alteração  5 

Proposta de diretiva 

Considerando 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

(5) A possibilidade de a prestação de 

informações poder ser recusada se conduzir 

à divulgação de um segredo comercial, 

industrial ou profissional ou de um 

processo comercial, ou ainda de uma 

informação cuja divulgação seja contrária à 

ordem pública, não deve ser aplicável às 

disposições da troca automática de 

informações obrigatória sobre acordos 

fiscais prévios transfronteiras e acordos 

prévios de preços de transferência, a fim de 

não reduzir a eficácia destas trocas. A 

natureza limitada das informações que 

devem ser partilhadas com todos os 

Estados-Membros deve assegurar um nível 

suficiente de proteção desses interesses 

comerciais. 

(5) A possibilidade de a prestação de 

informações poder ser recusada se conduzir 

à divulgação de um segredo comercial, 

industrial ou profissional ou de um 

processo comercial, ou ainda de uma 

informação cuja divulgação seja contrária à 

ordem pública, não deve ser aplicável às 

disposições da troca automática de 

informações obrigatória sobre acordos 

fiscais prévios transfronteiras e acordos 

prévios de preços de transferência, a fim de 

não reduzir a eficácia, o papel e o bom 

funcionamento destas trocas. A natureza 

limitada das informações que devem ser 

partilhadas com todos os Estados-Membros 

deve assegurar um nível mínimo e 

suficiente de proteção desses interesses 

comerciais. 

 

Alteração  6 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Os acordos fiscais prévios 

asseguram a aplicação coerente e 

transparente da legislação. 

 

Alteração  7 

Proposta de diretiva 

Considerando 5-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-B) Os acordos fiscais prévios 

proporcionam segurança jurídica aos 

contribuintes e às empresas e geram 

investimentos. 

 

Alteração  8 

Proposta de diretiva 

Considerando 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

(6) A fim de beneficiar da troca automática 

de informações em matéria de acordos 

fiscais prévios transfronteiras e de acordos 

prévios de preços de transferência, as 

informações devem ser comunicadas o 

mais rapidamente possível, após o 

estabelecimento dos referidos acordos e, 

por conseguinte, devem ser previstos 

intervalos regulares para a comunicação 

das informações. 

(6) A fim de beneficiar da troca automática 

de informações em matéria de acordos 

fiscais prévios transfronteiras e de acordos 

prévios de preços de transferência, as 

informações devem ser comunicadas sem 

demora, após o estabelecimento dos 

referidos acordos. Podem ser 

desenvolvidas sanções eficazes e eficientes 

em caso de incumprimento. 

 

Alteração  9 

Proposta de diretiva 

Considerando 8 

 

Texto da Comissão Alteração 

(8) As informações de base a comunicar 

pelos Estados-Membros devem também 

(8) Os Estados-Membros devem partilhar 

as informações de base com o novo registo 
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ser partilhadas com a Comissão. Tal 

permitirá à Comissão, em qualquer 

momento, acompanhar e avaliar a efetiva 

aplicação da troca automática de 

informações sobre acordos fiscais prévios 

transfronteiras e acordos prévios de 

preços de transferência. Esta 

comunicação não dispensará os Estados-

Membros da sua obrigação de notificar 

todos os auxílios estatais à Comissão. 

transparente central de segurança em 

matéria fiscal.  Segundo os Tratados, o 

papel da Comissão consiste em procurar 

assegurar a correta aplicação do direito 

da União no interesse dos cidadãos. Para 

o efeito, a Comissão deve tomar as 

medidas necessárias de controlo do 

cumprimento da lei para combater a 

elisão fiscal, respeitando ao mesmo tempo 

a soberania fiscal. O princípio 

fundamental da soberania fiscal dos 

Estados-Membros deve ser respeitado em 

matéria de impostos diretos e o princípio 

da subsidiariedade não deve ser posto em 

causa. A Comissão deve aplicar as regras 

da UE em matéria de auxílios estatais de 

forma eficaz e rigorosa, de modo a lutar 

contra o planeamento fiscal agressivo. É 

da maior importância que as empresas 

paguem impostos nos países onde obtêm 

os seus lucros. 

 

Alteração  10 

Proposta de diretiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) O retorno de informação do Estado-

Membro recetor ao Estado-Membro que 

enviou as informações é um elemento 

necessário ao funcionamento de um 

sistema eficaz de troca automática de 

informações. É, por conseguinte, 

conveniente prever medidas que permitam 

o retorno de informação nos casos em que 

as informações tenham sido utilizadas e em 

que esse retorno não possa ser fornecido 

nos termos de outras disposições da 

Diretiva 2011/16/UE. 

(9) O retorno de informação do Estado-

Membro recetor ao Estado-Membro que 

enviou as informações é um elemento 

necessário ao funcionamento de um 

sistema eficaz de troca automática de 

informações, uma vez que incentiva a 

cooperação administrativa entre os 

Estados-Membros. É, por conseguinte, 

conveniente prever medidas que permitam 

o retorno de informação nos casos em que 

as informações tenham sido utilizadas e em 

que esse retorno não possa ser fornecido 

nos termos de outras disposições da 

Diretiva 2011/16/UE. 

 

Alteração  11 

Proposta de diretiva 
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Considerando 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) Os Estados-Membros devem tomar 

todas as medidas necessárias para eliminar 

qualquer obstáculo que possa obstar a uma 

troca automática de informações 

obrigatória eficaz e tão ampla quanto 

possível sobre acordos fiscais prévios 

transfronteiras e acordos prévios de preços 

de transferência. 

(11) Os Estados-Membros devem tomar 

todas as medidas necessárias para eliminar 

qualquer obstáculo que possa obstar a uma 

troca automática de informações 

obrigatória eficaz e tão ampla quanto 

possível sobre acordos fiscais prévios 

transfronteiras e acordos prévios de preços 

de transferência, de modo a aumentar a 

cooperação e a transparência, tomando 

em consideração a norma mundial da 

OCDE para a troca automática de 

informações como norma mínima, bem 

como o facto de os Estados-Membros se 

terem comprometido a adotar medidas 

destinadas a evitar a elisão fiscal, 

aplicando e considerando a possibilidade 

de ir além dos modelos do G20-OCDE 

para a apresentação de relatórios por 

país. 

 

Alteração  12 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) Deve ser tido em conta o parecer 

fundamentado do Parlamento da Suécia 

sobre o princípio da subsidiariedade, 

apresentado em aplicação do artigo 6.º do 

Protocolo n.º 2, em que confirma que a 

presente proposta não extravasa os limites 

do que é necessário para a consecução de 

uma troca de informações eficaz, e, por 

outro lado, considera que o caráter amplo 

da obrigação de prestar informações pode 

gerar uma quantidade de informações de 

tal ordem, que seja suscetível de 

inviabilizar a realização do objetivo, e em 

que também manifesta preocupação com 

o facto de a presente proposta ir para 

além do que é necessário em alguns 

aspetos, nomeadamente o longo prazo de 
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retroatividade; 

Alteração  13 

Proposta de diretiva 

Considerando 15-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-B) É essencial que o princípio 

fundamental da soberania fiscal dos 

Estados-Membros seja respeitado em 

matéria de impostos diretos e que o 

princípio da subsidiariedade não seja 

posto em causa pela presente proposta. 

 

Alteração  14 

Proposta de diretiva 

Considerando 16 

 

Texto da Comissão Alteração 

(16) A presente diretiva respeita os direitos 

fundamentais e os princípios reconhecidos, 

nomeadamente, pela Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. A 

presente diretiva procura assegurar, em 

especial, o pleno respeito pelo direito à 

proteção de dados pessoais e a liberdade de 

empresa. 

(16) A presente diretiva respeita os direitos 

fundamentais e os princípios reconhecidos, 

nomeadamente, pela Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia. A 

presente diretiva procura assegurar, em 

especial, o pleno respeito pelo direito à 

proteção de dados pessoais e a liberdade de 

empresa. Os dados pessoais devem ser 

tratados para fins específicos, explícitos e 

legítimos e unicamente se forem 

adequados, pertinentes e não excessivos 

relativamente aos fins em vista. Qualquer 

restrição a esses direitos só deve ser 

imposta se forem respeitadas as condições 

constantes do artigo 52.º, n.º 1, da Carta 

dos Direitos Fundamentais. Na 

observância do princípio da 

proporcionalidade, podem ser impostas 

restrições apenas se responderem aos 

objetivos necessários e genuínos de 

interesse geral reconhecidos por lei, ou à 

necessidade de proteção dos direitos e das 

liberdades de terceiros. 
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Alteração  15 

Proposta de diretiva 

Considerando 17 

 

Texto da Comissão Alteração 

(17) Atendendo a que o objetivo da 

presente diretiva, a saber, a cooperação 

administrativa eficaz entre os Estados-

Membros em condições compatíveis com o 

bom funcionamento do mercado interno, 

não pode ser suficientemente alcançado 

pelos Estados-Membros, mas pode, devido 

à uniformidade e eficácia exigidas, ser 

mais bem alcançado ao nível da União, 

esta pode tomar medidas em conformidade 

com o princípio da subsidiariedade 

consagrado no artigo 5.º do Tratado da 

União Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, a presente diretiva não 

excede o necessário para atingir aquele 

objetivo. 

(17) Atendendo a que o objetivo da 

presente diretiva, a saber, a cooperação 

administrativa eficaz entre os Estados-

Membros em condições compatíveis com o 

bom funcionamento do mercado interno, 

não pode ser suficientemente alcançado 

pelos Estados-Membros, mas pode, devido 

à uniformidade e eficácia exigidas, ser 

mais bem alcançado ao nível europeu, esta 

pode tomar medidas em conformidade com 

o princípio da subsidiariedade consagrado 

no artigo 5.º do Tratado da União 

Europeia. Em conformidade com o 

princípio da proporcionalidade consagrado 

no mesmo artigo, a presente diretiva não 

excede o necessário para atingir aquele 

objetivo. 

 

Alteração  16 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 3 – ponto 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

a) Para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, e do 

artigo 8.º-A, a comunicação sistemática de 

informações predefinidas a outro Estado-

Membro, sem pedido prévio, a intervalos 

regulares preestabelecidos. Para efeitos do 

artigo 8.º, n.º 1, as referências às 

informações disponíveis dizem respeito às 

informações constantes dos registos fiscais 

do Estado-Membro que comunica as 

informações, que podem ser obtidas pelos 

procedimentos de recolha e tratamento de 

informações desse Estado-Membro. 

a) Para efeitos do artigo 8.º, n.º 1, e do 

artigo 8.º-A, a comunicação sistemática de 

informações predefinidas a outro Estado-

Membro, sem pedido prévio, a intervalos 

regulares preestabelecidos, a fim de, com 

regularidade e da forma correta, tirar 

proveito da troca automática de 

informações. Para efeitos do artigo 8.º, 

n.º 1, as referências às informações 

disponíveis dizem respeito às informações 

constantes dos registos fiscais do Estado-

Membro que comunica as informações, 

que podem ser obtidas pelos procedimentos 

de recolha e tratamento de informações 
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desse Estado-Membro. 

Alteração  17 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Após a data de entrada em vigor da 

presente diretiva, a autoridade competente 

de um Estado-Membro que estabeleça ou 

altere um acordo fiscal prévio 

transfronteiras ou um acordo prévio de 

preços de transferência deve comunicar às 

autoridades competentes de todos os outros 

Estados-Membros, bem como à Comissão 

Europeia, mediante troca automática, as 

informações correspondentes. 

1. Após a data de entrada em vigor da 

presente diretiva, a autoridade competente 

de um Estado-Membro que estabeleça ou 

altere um acordo fiscal prévio 

transfronteiras ou um acordo prévio de 

preços de transferência deve comunicar às 

autoridades competentes de todos os outros 

Estados-Membros e ao recém-criado 

registo transparente central em matéria 

fiscal, mediante troca automática, as 

informações correspondentes. A Comissão 

avalia e acompanha a aplicação efetiva da 

troca automática de informações. 

 

Alteração  18 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-A – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A autoridade competente de um Estado-

Membro deve comunicar igualmente às 

autoridades competentes de todos os outros 

Estados-Membros, bem como à Comissão 

Europeia, as informações sobre acordos 

fiscais prévios transfronteiras e acordos 

prévios de preços de transferência 

estabelecidos nos 10 anos anteriores à data 

de entrada em vigor e ainda válidos à data 

de entrada em vigor da presente diretiva; 

2. A autoridade competente de um Estado-

Membro deve comunicar igualmente às 

autoridades competentes de todos os outros 

Estados-Membros e ao registo 

transparente central em matéria fiscal as 

informações sobre acordos fiscais prévios 

transfronteiras e acordos prévios de preços 

de transferência estabelecidos nos cinco 

anos anteriores à data de entrada em vigor 

e ainda válidos e em aplicação à data de 

entrada em vigor da presente diretiva; 
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Alteração  19 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 8-A – n.º 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

7. A autoridade competente à qual sejam 

comunicadas informações ao abrigo do 

n.º 1 envia imediatamente e, em qualquer 

caso, no prazo máximo de sete dias úteis a 

contar da sua receção, se possível por via 

eletrónica, um aviso de receção das 

mesmas à autoridade competente que 

prestou as informações.  

7. A autoridade competente à qual sejam 

comunicadas informações ao abrigo do 

n.º 1 envia imediatamente e, em qualquer 

caso, no prazo máximo de sete dias úteis a 

contar da sua receção, se possível por via 

eletrónica, um aviso de receção das 

mesmas à autoridade competente que 

prestou as informações, contribuindo 

assim para o funcionamento de um 

sistema eficaz de troca automática de 

informações. 

 

Alteração  20 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 8 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 23-A – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão assegura a 

confidencialidade das informações que lhe 

são comunicadas nos termos da presente 

diretiva em conformidade com as 

disposições aplicáveis às autoridades da 

União.  

1. A Comissão assegura a 

confidencialidade das informações que lhe 

são comunicadas nos termos da presente 

diretiva em conformidade com as 

disposições aplicáveis às autoridades da 

União, conforme consagrado no artigo 8.º 

da Carta dos Direitos Fundamentais da 

União Europeia.   

 

Alteração  21 

Proposta de diretiva 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 9-A (novo) 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 25-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (9-A) É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 25.º-A 

 A presente diretiva é compatível com a 

evolução da situação na OCDE e tem em 

conta o conjunto de regras global da 

OCDE contido na norma para a troca 

automática de informações sobre contas 

financeiras.» 

 

Alteração  22 

Proposta de diretiva 

Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 9-B (novo) 

Diretiva 2011/16/UE 

Artigo 25-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (9-B) É inserido o seguinte artigo: 

 «Artigo 25.º-B 

 A presente diretiva não obsta a que os 

Estados-Membros tomem outras medidas 

destinadas ao desenvolvimento de 

disposições nacionais ou baseadas em 

acordos para a prevenção da elisão 

fiscal.» 
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